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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Dytiscidae (dykare), Släkte:
Laccophilus, Art: Laccophilus biguttatus Kirby, 1837 Synonymer: Laccophilus strohmi Thomson, 1874

Kännetecken
En äggrund, något välvd, cirka 4,5 mm lång dykare. Ovansidan har en sidenmatt, grönbrun färg. Täckvingarnas
skulptur är enkel och nätmaskorna små och ganska regelbundna. Antennerna är tunna.

Utbredning och status
Endast är känd genom några få fynd från Bohuslän samt enstaka lokaler i Norrland: Hälsingland, Jämtland,
Ångermanland, Lule lappmark och Torne lappmark. Det föreligger även fynd från Norge och Finland. Arten har en
holarktisk utbredning.

Ekologi
Ett vattenlevande rovdjur som främst lever i oligotrofa, mer eller mindre sura sjöar med sandig eller stenig botten och
sparsam vegetation bestående av bl.a. vass, starr, Lobelia och Isoëtes, men fynd föreligger också från en myrtjärn
med brunt vatten och gungflyn. Larvutvecklingen sker under sommaren och fullbildade skalbaggar påträffas främst
under augusti. Den övervintrar som adult i vattnet och tycks i stor utsträckning sakna flygförmåga.

Hot
Ändrade miljöförhållanden såsom vattenregleringar och förändrad vattenkvalitet är, med tanke på den troliga
avsaknaden av flygförmåga, allvarliga hot mot artens fortlevnad. Kalkning, som gynnat fiskreproduktion och
algtillväxt, kan ha missgynnat arten, som drastiskt minskat i antal på ett par lokaler. På en av de kända lokalerna har
det under 2005 inte gått att återfinna arten.

Åtgärder
Man måste undvika vattenregleringar. Dikningar i tillrinningsområden med påföljande humustransport bör undvikas.
Vidare kan möjligen också utlakning av gifter i samband med avverkning och transporter i vattenområdenas närhet
påverka arten negativt. Kalkningens effekter på arten bör undersökas.
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